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Ανασκόπηση
Με αυξημένη μεταβλητότητα τελείωσε το 3ο τρίμηνο του έτους.
Αιτία αυτού οι πληθωριστικές πιέσεις που ήρθαν στο προσκήνιο,
καθώς οι αυξήσεις του κόστους στους τομείς μεταφορών και
ενέργειας διοχετεύονται σταδιακά και στους υπόλοιπους τομείς
της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι Κεντρικές Τράπεζες επιβραδύνουν το ρυθμό
αγοράς ομολόγων
Ο Jay Powell, πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας των Η.Π.Α.,
δήλωσε ότι η FED σκοπεύει να αρχίσει σταδιακά να μειώνει το
μηνιαίο ποσό αγορών ομολόγων, με σκοπό το πρόγραμμα να
έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα του επόμενου έτους. Το γεγονός
ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας βαίνουν βελτιούμενες και ο
πληθωρισμός ενδεχομένως αποδειχθεί πιο επίμονος από ότι έχει
αρχικά εκτιμηθεί, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πρώτη
αύξηση των επιτοκίων συντομότερα από το αρχικό πλάνο, ίσως
και κατά τη διάρκεια του 2022. Πάντως στην ομιλία του στο
Jackson Hole, o κεντρικός τραπεζίτης διαβεβαίωσε ότι η
διαδικασία αύξησης των επιτοκίων θα είναι προσεκτική και πάντα
σε συνάρτηση με τις τρέχουσες εξελίξεις.
Η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης ανακοίνωσε και αυτή με τη
σειρά της ότι θα μειώσει το μηνιαίο πρόγραμμα αγοράς
ομολόγων, αλλά σε αντίθεση με τη FED, δε σκοπεύει να το
μηδενίσει στο προσεχές μέλλον. Το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές
οικονομίες δεν εμφανίζουν σημάδια υπερθέρμανσης και δείχνουν
να υπολείπονται σε ρυθμούς ανάπτυξης αυτής των Η.Π.Α.,
σηματοδοτούν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν
αναμένεται να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων πριν το
2024, όπως ρητά επεσήμανε σε ομιλία της η Christine Lagarde.

Οι πληθωριστικές πιέσεις συνεχίζονται και η ανεργία
μειώνεται
Ο πληθωρισμός στις Η.Π.Α. έφθασε στο επίπεδο του 5,3% τον
Αύγουστο, σε ετήσια βάση. Η ανεργία συνεχίζει την καθοδική της
πορεία αγγίζοντας το 5,2% τον Αύγουστο, ενώ αναμένεται να
μειωθεί ακόμα περισσότερο έως το τέλος του έτους.
Στην Ευρώπη, το 70% περίπου του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί,
γεγονός που έχει οδηγήσει σε δραστική μείωση του ποσοστού
των νοσούντων που χρειάζονται νοσηλεία. Οι συνθήκες
ομαλοποιούνται και η οικονομική δραστηριότητα ενισχύεται.

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ β΄τριμήνου της Ευρωζώνης
διαμορφώθηκε στο 13,6% σε ετήσια βάση. Ο πληθωρισμός στην
Ευρωζώνη κυμάνθηκε στο 2,7% τον Αύγουστο, αρκετά
χαμηλότερα από ότι στις Η.Π.Α.

Οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύονται
Στην άνοδο του πληθωρισμού έχει παίξει καθοριστικό ρόλο η
εκτόξευση των τιμών της ενέργειας από την αρχή του έτους, η
οποία αυξάνει το κόστος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής και
μετακυλίεται στον τελικό καταναλωτή, οδηγώντας τον
πληθωρισμό σε υψηλά δεκαετίας. Όπως αποτυπώνεται στα
παρακάτω διαγράμματα η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί από
την αρχή του έτους κατά 56,80% και του φυσικού αερίου κατά
109,84% αντίστοιχα.
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Η Κίνα σε αυτόνομη πορεία
Στη σταθεροποιητική τάση των κυριότερων αγορών κατά το
γ΄τρίμηνο του τρέχοντος έτους, εξαίρεση αποτέλεσε η
χρηματιστηριακή αγορά της Κίνας, η οποία κινήθηκε έντονα
πτωτικά, ακολουθώντας αυτόνομη πορεία. Οι λόγοι που
οδήγησαν σε αυτή τη διόρθωση είναι τόσο η διαφαινόμενη
επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ, όσο και οι
συνεχιζόμενες παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε συγκεκριμένους
επιχειρηματικούς κλάδους που δημιουργεί προβληματισμό στους
επενδυτές σχετικά με την αποτελεσματικότητα στην εταιρική
διακυβέρνηση. Επίσης, αρνητική εξέλιξη αποτέλεσε η πιθανή
χρεοκοπία της Evergrande μίας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών
ακινήτων της χώρας.

Σε μικροοικονομικό επίπεδο, βάσει των εξαμηνιαίων
αποτελεσμάτων του 2021 όπως αυτά προκύπτουν από τις
δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων
εταιρειών, αποδεικνύεται ότι σημαντικός αριθμός αυτών, σε όλες
τις κατηγορίες των κεφαλαιοποιήσεων, εμφάνισε ισχυρές
επιδόσεις. Ενδεικτικά, περισσότερες από τις μισές ξεπέρασαν τα
αντίστοιχα μεγέθη του 2019. Ωστόσο, η απροσδόκητη
ανακοίνωση της αύξησης κεφαλαίου της ΔΕΗ δημιούργησε έντονη
μεταβλητότητα στο Χ.Α. βραχυπρόθεσμα.
Καταλυτικό ρόλο στην ανάκαμψη και την περαιτέρω ισχυροποίηση
της ελληνικής οικονομίας θα διαδραματίσουν η ταχύτητα με την
οποία θα ενεργοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
&
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, αλλά και ο χρονικός ορίζοντας για την
έναρξη των μεγάλων έργων υποδομής που αναμένεται να
μεταμορφώσουν την εικόνα της χώρας.

Το διεθνές κλίμα επηρεάζει την πορεία του ελληνικού
χρηματιστηρίου
Το χρηματιστήριο Αθηνών ανέκοψε την ανοδική του πορεία κατά
το γ’ τρίμηνο του 2021 καθώς σημείωσε απώλειες 2,21%,
κλείνοντας τελικά στις 865,34 μονάδες. Παρά τις θετικές εξελίξεις
στον τομέα της οικονομίας, των οικονομικών αποτελεσμάτων των
εισηγμένων και των ιδιωτικοποιήσεων με την πώληση της ΔΕΠΑ
Υποδομών και του ΔΕΔΔΗΕ, το επενδυτικό ενδιαφέρον
παρέμεινε υποτονικό.

Η μεταβλητότητα αναμένεται να συνεχιστεί
Οι ισολογισμοί των εταιρειών διεθνώς είναι υγιείς και τα εταιρικά
κέρδη αντικατοπτρίζουν το άνοιγμα των οικονομιών και τη
σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Ωστόσο οι ανισορροπίες
που υπάρχουν στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, αναμένεται
να μετριάσουν τους ισχυρούς ρυθμούς μεγέθυνσης των
οικονομιών. Η μεταβλητότητα θα συνεχιστεί μέχρι οι ανισορροπίες
αυτές να αποκατασταθούν.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, το ΑΕΠ β’τριμήνου 2021 ξεπέρασε
όλες τις προβλέψεις καθώς σημείωσε άνοδο κατά 16,2% σε
ετήσια βάση. Παράλληλα, η πορεία του τουρισμού στην διάρκεια
του καλοκαιριού έχει δημιουργήσει προσδοκίες ότι η ετήσια
μεγέθυνση της οικονομικής δραστηριότητας ενδεχομένως να
υπερβεί το 6%.

Οι αποδόσεις του γ’ τριμήνου και του τρέχοντος έτους
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